Nieuwsbrief 11 januari 2021
Vragenlijst 1- coronasluiting
Wij hebben naar beste kunnen het onderwijs op afstand vormgegeven met de middelen die we op
dit moment hebben. We zijn erg benieuwd naar uw mening: doen we het goed, zien we iets over het
hoofd? De mogelijkheden zijn beperkt om verdere aanpassingen te doen. Toch is het voor ons goed
uw stem te horen. Meester Remko heeft daarom geholpen een vragenlijst te maken.
Wilt u deze vragenlijst invullen voor dinsdag 12 januari 18.00 uur? Dan hebben wij nog voor de
persconferentie een beeld van uw mening.
De vragenlijst:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdr2VrXClzeGsThJXmDYsmMx1MqZhVFRKVULW3xe9ePQuDA/viewform
Alvast dank!

Vragenlijst 2- algemeen
Eens in de twee jaar vullen ouders, medewerkers en leerlingen een algemene vragenlijst in, deze
gaat niet over corona. Toevallig is deze ook nu aan de beurt.
Wij krijgen via de vragenlijst feedback op de onderwijsorganisatie.
Wij gebruiken de feedback van kinderen, ouders en medewerkers om van te leren en om onze
ambities aan te scherpen.
We horen bijvoorbeeld vaak terug dat de kinderen zich veilig voelen op school. Dat is goed en erg
belangrijk om te weten. Na twee jaar kan de situatie veranderd zijn en heeft u opnieuw de kans uw
feedback te geven* via de volgende vragenlijst.
Volgende week krijgt u de vragenlijst via e-mail. Alvast dank voor het invullen!
*Wacht nooit met belangrijke feedback! U bent altijd welkom contact op te nemen.

Herhaling- de schoolbibliotheek
Lezen is zo ontzettend belangrijk!
Daarom is elke dag van de scholensluiting onze schoolbieb open van 08.30-14.00 uur.

Scholensluiting
Dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie. U hoort zo snel mogelijk (na intern overleg) hoe
wij met eventuele veranderingen omgaan.

Herhaling: vragen of zorgen?
- Ouders: voor vragen kunt u de leerkracht bereiken via Parro

-

Kinderen: communiceren met de leerkracht via Google Classroom en Google Meet/ Hangout
Kinderen: de kindertelefoon: 0800-0432 (of chat via de site kindertelefoon)

Gaat het niet goed thuis of heeft u zorgen? Mailt u dan:
§
§
§
§
§
§

IB groep 4-8
IB groep 1-3
Directeur
School
Gezinsspecialist Vera van Dongen
24/7 & GRATIS bij twijfel veiligheid

: J.boekesteijn@primoschiedam.nl
: L.verdel@primoschiedam.nl
: k.kroon@primoschiedam.nl
: 010-426 96 61 tussen 08.30- 14.00
: vandongen@wotschiedam.nl
: 0800-2000 (Info op site Veilig Thuis)

